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Geacht College, 

Naar aanleiding van uw verzoek om advies omtrent het verzoek van de heer A.T.E. Vernooij 
voor het intekenen op de bestemmingsplankaart van een nieuw bouwblok aan de Trechtweg, 
tussen de nummers 4 en 6 te Cothen berichten wij u het volgende. 

Aanvraag 
De aanvraag betreft het creëren van een bouwblok van 5.000 m2 waarop de heer Vernooij 
een bedrijfswoning en - in eerste instantie - een loods van 20 x 25 meter wil realiseren. 

Bestemmingsplan 
De beoogde locatie is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied 2003" 
dat is herzien in 2009. Op de op de website van uw gemeente beschikbare 
bestemmingsplankaart is te zien dat aan deze locatie de bestemming "A" "Agrarisch gebied" 
is toegekend. Er is geen bouwvlak ingetekend. 
In de door u aan de commissie beschikbaar gestelde bestemmingsplanvoorschriften zijn de 
volgende relevante voorschiften opgenomen. 
In lid 6 en 7 van artikel 1 'Begripsomschrijvingen' wordt nader omschreven wat onder een 
agrarisch bedrijf en een agrarisch bouwvlak moet worden verstaan en wel als volgt: 
"Artikel 1 (...) 
6. Agrarisch bedrijf: 
een bedrijf dat geheel of overwegend gericht is op het bedrijfsmatig voortbrengen van 
producten door het telen van gewassen en/of het fokken of houden van dieren, met 
uitzondering van paardenhouderijen. 
7. Agrarisch bouwvlak: 
een op de plankaart door bouwgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangeduid 
waarop gebouwen ten behoeve van één agrarisch bedrijf zijn toegelaten." 

mailto:info@abcommissie.nl


In lid 12 en 13 van artikel 1 is als volgt omschreven wat onder een bedrijfsgebouw en een 
bedrijfswoning moet worden verstaan. 
"12. Bedrijfsgebouw: 
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een of meer bedrijfsactiviteiten. 
13. Bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bedoeld voor de 
huisvesting van (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de 
bestemming van de grond ter plaatse van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is in 
verband met de bedrijfsvoering en het dagelijkse toezicht ter plaatse van een bedrijf 
In lid 1 van artikel 5 "Agrarisch gebied" zijn de doeleinden voor het agrarisch gebied nader 
omschreven: 
" 1 . De op de plankaart als "Agrarisch gebied" aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
a. de bedrijfsuitoefening van grondgebonden agrarische bedrijven; 
b. de bedrijfsuitoefening van niet-grondgebonden agrarische bedrijven voorzover (...); 
c. t/m h." 
In lid 3 van artikel 5 "Bebouwing binnen het bouwvlak" zijn bepalingen opgenomen voor het 
bouwen. Hierin staat ondermeer het volgende opgenomen: 
"3. Voor het bouwen van gebouwen op de in lid 1 bedoelde gronden binnen de op de 
plankaart aangegeven bouwvlakken gelden de volgende 
bepalingen: 
a. gebouwen waaronder begrepen bedrijfswoningen, mogen uitsluitend binnen de op de 
plankaart aangegeven agrarische bouwvlakken worden gebouwd; 
b. binnen elk agrarisch bouwvlak mag het aantal bedrijfswoningen niet meer dan één 
bedragen, met dien verstande (...); 
c. t/m g." 
Aangezien er geen agrarisch bouwvlak op de bestemmingsplankaart is ingetekend, is 
nagegaan of in de bestemmingsplanvoorschriften een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen 
om een nieuw bouwvlak op te nemen. In lid 14 van artikel 5 is een 'Wijzigingsbevoegdheid 
nieuwe bouwvlakken' opgenomen en wel als volgt: 
14. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van en met inachtneming van artikel 
11 van de Wet, om het plan zodanig te wijzigen, dat op de in lid 1 bedoelde gronden een 
agrarisch bouwvlak wordt aangegeven, met dien verstande dat: 
a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend mag worden toegepast: 
1. indien aan de hand van een bedrijfsplan is aangetoond dat de beoogde agrarische 
bedrijfsactiviteiten het aangeven van een agrarisch bouwvlak noodzakelijk maken en 
2. uitsluitend voor grondgebonden agrarische bedrijven; 
b. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend mag worden toegepast op gronden die op de 
ontwikkelingskaart als "agrarisch ontwikkelingsgebied" zijn aangeduid en zijn gelegen nabij 
wegen; 
c. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 1 hectare mag bedragen; 
d. het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot een onevenredige 
aantasting van het woon- en leefmilieu van nabij gelegen woningen; 
Geconcludeerd kan worden, dat het bestemmingsplan geen mogelijkheid biedt om aan het 
verzoek van de heer Vernooij te voldoen, omdat de beoogde locatie niet is gelegen in een 
"agrarisch ontwikkelingsgebied". Aan de overige voorwaarden wordt wel voldaan. 
Met het opstarten van een planologische procedure, waartoe uw college op 27 juli 2010 

heeft besloten, wordt de mogelijkheid geboden om de bouwplannen van de aanvrager te 
honoreren. Hierbij is van belang in hoeverre een nieuw agrarisch bouwvlak noodzakelijk is 
voor het agrarisch bedrijf van de heer Vernooij. Op deze vraag wordt in onderstaand advies 
nader ingegaan. 

Bedrijfsbezoek en bevindingen 
Op 30 augustus 2011 hebben leden van onze commissie het bedrijf bezocht en gesproken 
met de heer A.T.E. Vernooij, die een fruitbedrijf exploiteert met een oppervlakte van 21,05 



ha. Aan de Trechtweg ligt een aaneengesloten oppervlakte van 9,5 ha ( 3,81 ha gepacht en 
5,69 ha eigendom). Van de overige oppervlakte van 11.45 ha eigendom wordt nog 1,5 ha 
verhuurd aan een derde voor de teelt van snijmaïs. (tijdens het vorige bezoek in 2009 werd 
nog 3 ha verhuurd voor de maïsteelt, zie hiervoor ons advies d.d. 14 juli 2009, kenmerk 09 
103 wbd) De Gecombineerde opgave 2011 voor de Dienst regelingen van het Min EZ, L en I 
is door de commissie ingezien en geeft geen aanleiding tot het maken van nadere 
opmerkingen. 
Vemooij woont op dit moment in een burgerwoning op afstand van zijn bedrijf. Hij wenst 
graag 'kort op het bedrijf te zitten', zodat hij indien nodig direct kan ingrijpen in het 
bedrijfsproces, zoals o.a. bij het treffen van maatregelen bij nachtvorst en het spuiten tegen 
ziektes van het fruit. Daarnaast wenst hij een loods van 1.000 m2 te plaatsen voor zijn 
machines en de kisten die hij voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Hij heeft thans zo'n 1.500 
kisten in eigendom, maar kan er hiervan maar 300 onderbrengen in een gehuurde ruimte; de 
overige kisten staan noodgedwongen buiten. In de nieuw te bouwen loods wil hij ook een 
kleine koelcel/werkcel plaatsen om producten voor een korte periode koud te kunnen 
bewaren. Voor de langere bewaring huurt hij koelruimte bij Fruitmasters. Als de financiën het 
toelaten in de toekomst, dan is zijn wens om te investeren in eigen koelcellen. 

Beoordeling 
Om een goed beeld te krijgen van het bedrijf van de heer Vernooij heeft de commissie de 
beschikking gekregen over de eerder genoemde Gecombineerde opgave 2011, een kopie 
van het pachtcontract en de laatst vastgestelde jaarrekening. 
Voorts heeft de commissie vastgesteld dat het teeltareaal van fruit sinds 2009 met 1,5 ha is 
vergroot met de aanplant van nieuwe fruitbomen. Dit is voor de commissie een belangrijk 
verschil met een bedrijf, dat op basis van een bedrijfsplan een aanvraag voor de toekenning 
van een bouwvlak indient. Het bedrijf van Vernooij is geen 'papieren bedrijf, maar een bedrijf 
dat zich de afgelopen jaren in positieve zin heeft ontwikkeld. 
De behoefte voor een bedrijfslocatie zou kunnen gevonden worden door een bestaande 
locatie over te nemen, indien deze voorhanden is. Voor onze commissie is het praktisch 
onmogelijk om te beoordelen of dit in het concrete geval mogelijk is. Wel kan in het 
algemeen worden gezegd, dat als er stoppende bedrijven zijn waarvan de 
bedrijfsoppervlakte is vervreemd, deze niet automatisch een doelmatige oplossing zijn voor 
de behoefte aan bedrijfsruimte. Over het algemeen liggen deze bedrijven niet direct naast/bij 
de percelen waarop het fruit wordt gekweekt. Duidelijk is wel dat de naastgelegen panden 
aan de Trechtweg 4 en 6 geen alternatief bieden voor de nieuw op te richten loods. 
Daarnaast zijn locaties waarop de bedrijfsvoering is gestopt vaak niet passend - ook in 
financiële zin - bij de bedrijfsvoering die de ondernemer wenst op te zetten, daar de 
gebouwen vaak een andere agrarische functie hebben gekend en niet meer aan de huidige 
te stellen eisen kunnen voldoen en dus verouderd en gedateerd zijn. Het investeren in 
gebouwen die niet functioneel zijn, betekent voor een ondernemer over het algemeen sloop 
en vervolgens nieuwbouw. Echter dit vergt een te grote financiële inspanning om de 
gewenste bedrijfsopzet te kunnen realiseren. 
Voor de ondernemer, in dit geval de heer Vernooij, rest dan niets meer, dan het aanvragen 
van de intekening van een bouwblok op eigen grond op de bestemmingsplankaart, waarop 
hij zijn financieel haalbare plannen kan verwezenlijken. 
Ten aanzien van de bouw van een bedrijfswoning merkt de commissie het volgende op. 
Regel is dat bij een volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf een bedrijfswoning kan 
worden opgericht. Deze algemene regel komt tegemoet aan noodzaak voor een doelmatige 
en effectieve bedrijfsvoering. In dit geval is er sprake van een volwaardig grondgebonden 
agrarisch bedrijf. Vanuit een oogpunt van controle en toezicht op de bedrijfsvoering, het telen 
en de bewaring van fruit, is het oog kunnen houden op de processen als noodzakelijk aan te 
merken. Zeker indien de ondernemer een loods wenst te realiseren voor de bewaring van 
fruit. Daarbij komt dat het bewaren van kisten in een loods in plaats van buiten in de 
openlucht vanuit een landschappelijk oogpunt zeker de voorkeur verdient. 



De commissie acht de aangevraagde omvang van het bouwblok met daarop de woning en 
de loods doelmatig en noodzakelijk. 

Conclusie 
Samenvattend is de commissie van oordeel dat het verlenen van een bouwvlak, waarop de 
mogelijkheid ontstaat voor de bouw van een loods en een bedrijfswoning, noodzakelijk is 
voor een doelmatige bedrijfsvoering en het dagelijks toezicht van dit fruitbedrijf. 
Het advies van de commissie luidt dan ook positief ten aanzien van deze aanvraag. 

Hoogachtend, 
De Agranisdhe beoordelingscommissie, 
Namen?föie;ze, 

E.P.M. Claushuis, secretaris. 


